ENTENDA A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA ESFERA CÍVEL DA ÁREA DO IDOSO




O Ministério Público atua em prol da pessoa idosa, ou seja, em favor de toda pessoa que completar 60 anos, para garantir-lhe a dignidade, o bem estar e o direito à vida, conforme expressa ordem constitucional. 
	A defesa desses direitos na área cível é promovida pelo Promotor de Justiça com atribuição executiva na área do idoso e é dirigida por três temas definidos no Estatuto do Idoso. 
São eles, a defesa do idoso no âmbito coletivo, a defesa do idoso em casos individuais quando houver situação de risco e a defesa dos idosos institucionalizados. 
A primeira forma de atuação ocorre para a defesa de interesses de caráter geral e se dá, por exemplo, na cobrança de políticas públicas em prol da pessoa idosa, da exigência de cumprimento de atendimento prioritário, de demarcação de vagas reservadas aos idosos, etc. 
A segunda envolve tanto o encaminhamento administrativo ao idoso em situação de risco aos serviços públicos como os da saúde e assistência social, a adesão da família em prol dos cuidados necessários, como também as medidas judiciais de proteção ao idoso. 
A última forma de atuação ocorre por meio da fiscalização das entidades de atendimento a idosos. 
Os Promotores de Justiça atuam junto as Promotorias de Justiça e essas estão presentes em cada uma das comarcas do Estado.
A atuação dos Promotores de Justiça da área do Idoso está disciplinada, no âmbito do Estado de São Paulo, no Ato Normativo nº 857/14 - PGJ-CGMP, de 27 de novembro de 2014, com alterações promovidas pelo Ato 929/15  de 1º de novembro de 2015 e Resolução nº 1.175/2019 – PGJ, de 18 de outubro de 2019,  disponíveis no endereço eletrônico do MPSP> serviços> atos normativos ou acessando o link abaixo:
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/857.pdf
Para saber sobre a estrutura, a abrangência espacial e os endereços das Promotorias de Justiça no Estado de São Paulo, disponível no endereço eletrônico do mpsp>institucional>promotorias de justiça ou acessando o link abaixo: 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Promotorias_de_Justica

